STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 30 MAART 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT
1.

Schepencollege paasmaandag.

Aangezien de stadsdiensten n.a.v. paasmaandag gesloten zijn op 13 april, wordt de vergadering van het
college verplaatst naar dinsdagmorgen 14 april om 7u30.
2.

Verslag vergadering politiecollege op 13 maart 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 13 maart 2020.
3.

Draaiboek schakelzorgcentra Corona.

Het college neemt kennis van de omzendbrief van het agentschap Zorg & Gezondheid dd. 25 maart 2020
TOERISME
4.

Toelage Centrum Ronde van Vlaanderen

Goedkeuring van de uitbetaling van de jaarlijkse toelage aan het Centrum Ronde van Vlaanderen.
5.

Toerisme. Lijst socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristisch seizoen en bij
evenementen - uitbreiding 2

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers die de dienst toerisme bijstaan
tijdens weekends in het toeristisch seizoen en bij de organisatie van evenementen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 2.700
liter gelegen Vijfweg 3 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een IIOA van
klasse 3 voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 2.700 liter Vijfweg 3.
7.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 2.950
liter gelegen Duisbeke 15 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een IIOA van
klasse 3 voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 2.950 liter Duisbeke 15.
8.

Advies van het college van burgemeester en schepenen over het verzoek van de POVC tot
bijstelling van de milieuvoorwaarden van Aquafin voor het RWZI Oudenaarde gelegen
Leebeekstraat 20 te Oudenaarde - gunstig

Het college brengt gunstig advies uit over het verzoek van de POVC tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden van Aquafin voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leebeekstraat 20.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Boskant 38. Verbouwen en uitbreiden woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Boskant
38.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Ganzendries. Bouwen van een woning.
Voor de bouw van een woning in de Ganzendries wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Reytstraat 74. Verbouwen van een woning.
Voor de verbouwing van de woning Reytstraat 74 levert het college een omgevingsvergunning af.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Heuvel 6. Plaatsen zonneschans.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een zonneschans bij de woning
Heuvel 6.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Akkerstraat 69. Vernieuwen ramen voorgevel.
Voor het vernieuwen van de ramen in de voorgevel van de woning Akkerstraat 69 wordt door het college
een omgevingsvergunning afgeleverd.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat. Bouwen van twee woningen.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen in de Broekstraat.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 102. Bouwen Serre.
Voor de bouw van een serre Kortrijkstraat 102 wordt een omgevingsvergunning verleend.
16. Verlenen omgevingsvergunning. Beverestraat 75. Slopen handelspand met woonst en bouwen
van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten en kantoorruimte.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van het handelspand met woning
Beverestraat 75 en het herbouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden en een kantoorruimte.
17. Verlenen omgevingsvergunning. Zwijndries. Bouwen woonerf na sloop bestande bebouwing.
Het dossier werd uitgesteld.
18. Natuurcompensatie bedrijvenpark De Coupure.
Het college keurt de nota van het Oost-Vlaamse provinciebestuur met een voorstel voor
natuurcompensatie in het industriepark Coupure goed. Op basis van de nota zal over de compensatie
verder overleg worden gepleegd met de natuurverenigingen.
19. Intrekking beroep Deputatie. Collegebesluit wordt uitvoerbaar. Coburgstraat. Bouwen van
meergezinswoning met 66 appartementen, een parkeergarage en polyvalente ruimte.
Het college neemt kennis van de intrekking van het beroep bij de Bestendige Deputatie tegen het bouwen
van een meergezinswoning met 68 appartementen, een parkeergarage en een polyvalente ruimte in de
Coburgstraat.
20. Machtiging Onroerend Erfgoed. Parkstraat 2. Organiseren van vorming outdoor education
voor leerkrachten.
Het college neemt kennis van de door het Agentschap Onroerend Erfgoed afgeleverde vergunning voor
het organiseren van een vorming outdoor education voor leerkrachten op 22 april 2020 in het Liedtspark.
21. Arrest Hof van beroep. Koppenberg. Herstel in oorspronkelijke toestand.
Het college neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep met de eis tot herstelling in de
oorspronkelijke toestand van een constructie aan de Koppenberg waarvan het dak werd opgehoogd
zonder stedenbouwkundige vergunning.
BESTUUR CULTUUR
22. Verplaatsen geannuleerde voorstellingen/evenementen wegens Coronavirus.
Het college gaat akkoord met de voorstellen van de dienst cultuur voor het verplaatsen van geannuleerde
voorstellingen/evenementen wegens de uitgevaardigde maatregelen n.a.v. coronacrisis.

23. Evaluatie schooltheater schooljaar 2019-2020.
Wijziging programmatie schooltheater schooljaar 2020-2021.
Het college neemt nota van de evaluatie van de schooltheatervoorstellingen '19-'20 in de Woeker en gaat
akkoord met de voorgestelde wijziging inde programmatie voor het schooljaar '20-'21 n.a.v. de
coronacrisis.
24. Evaluatie Familietheater schooljaar 2019-2020.
Programmatie familietheater schooljaar 2019-2020.
Het college neemt nota van de evaluatie van de familietheatervoorstellingen 2019-2020 in de Woeker en
de wijzigingen in de programmatie n.a.v. de coronacrisis. Het programma 2020-2021 wordt goedgekeurd.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
25. E-boekendienst
Het college gaat ermee akkoord dat de stedelijke openbare bibliotheek zich abonneert op de Eboekendienst voor bibliotheken die Cultuurconnect in de loop van de maand mei 2020 zal lanceren.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
26. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van het Centraal Kerkbestuur, de
kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde en de kerkfabriek Sint-Hilarius Mullem.
EVENEMENTEN
27. Evenement op openbaar domein: rommelmarkt Bergstraat
Akkoord met de organisatie van een rommelmarkt op 22 mei 2020 in de Bergstraat en de daarmee
gepaard gaande tijdelijke verkeersmaatregelen onder voorbehoud van de op dat ogenblik geldende
coronamaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
28. Maaien voetwegen, braakliggende terreinen, wandelpaden natuureducatieve locaties,
onderhoud parkeerterrein Kerselare, bestrijding invasieve exoten- 2020. goedkeuren gunning
aan Grijkoort, Peperstraat 8, 9600 Ronse t.b.v. 59.390,09 EUR (excl.btw).
Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier voor het maaien van voetwegen,
braakliggende terreinen, wandelpaden, natuureducatieve locaties en de bestrijding van invasieve exoten
tijdens het dienstjaar 2020 aan Grijkoort Werkplaats.
29. Onderhoud begraafplaatsen deelgemeenten - 2020. Goedkeuren gunning aan Grijkoort,
Peperstraat 8 te 9600 Ronse t.b.v. 57.320 EUR (excl.btw).
Goedkeuring van de gunning voor het uitvoeren van onderhoudswerken op de diverse begraafplaatsen in
de deelgemeenten aan Grijkoort Werkplaats.
30. Restauratie en herbestemming O.-L.-Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - bestek nr. W00592019.
Goedkeuring gunning aan NV B& R – Bouw en Renovatie t.b.v. 720.818,67 EUR incl. 21% btw
Goedkeuring van de gunning van de werken voor de restauratie en de herbestemming van het voormalige
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (fase 1) aan de firma nv B&R Bouw & Renovatie.
31. Heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken.
Akkoord met het plan van aanpak voor de Donksite en de verruiming van de parkeercapaciteit tot 185
parkeerplaatsen. De wandel-loopzone tussen The Outsider en de surfclub enerzijds en de Donkvijver
anderzijds wordt verhard.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
32. Aanvragen 15 min. parkeerplaatsen
Akkoord met het voorzien van de voorgestelde parkeerplaatsen voor kort parkeren. De parkeerplaats
Naaimachinecenter Center Marlboroughlaan wordt geschrapt wegens verhuis. De voorwaarde “buiten
blauwe zone of betalende zone’ wordt niet weerhouden.
33. Vervoerregio - Eerste voorstel vervoer op maat
Het college neemt nota van het voorstel van de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen voor het 'openbaar
vervoer op maat' voor de regio.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
34. Kredietbewakingssysteem vanaf 2020
Akkoord met de voorgestelde werkwijze voor het doorvoeren van kredietverschuivingen binnen de
meerjarenplanning met ingang van het dienstjaar 2020.
35. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
218.730,98 euro.
36. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
28.751,05 euro, 43.199,51 euro, 322.690,28 euro, 8.537,27 euro, 143.137,03 euro en 1.403,70 euro.
37. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 23/03/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de gelden van de centrale
kas op datum van 23 maart 2020 met een saldo van 3.832,20 euro. Het te verantwoorden verschil
bedraagt 0,00 euro.
38. Interne controle van de centrale kas d.d. 23/03/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op
datum van 23 maart 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
39. Aankoop van perkplanten - dienstjaar 2020 - Goedkeuring gunning
Goedkeuring van de gunning van de aankoop van perkplanten tijdens het dienstjaar 2020 aan
Tuinbouwbedrijf Herteleer.
BESTUUR PERSONEEL
40. Verlenging tijdelijke aanstelling adm medewerker financiën.
Goedkeuring van de verlenging van de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker voor de
financiële dienst voor de periode 1 april-30 juni 2020.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
41. Opvang paasvakantie: ouderbijdrage
Het college gaat ermee akkoord dat in het kader van de coronacrisis geen ouderbijdrage gevraagd wordt
voor de opvang tijdens de paasvakantie van kinderen van stads- en OCMW-personeel en kinderen van
ouders die tewerkgesteld zijn in essentiële beroepen.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 14 april 2020.

